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KAZIMIERZ RAKOWSKI W SEJMIE �L¥SKIM

Kazimierz Rakowski jest postaci¹ znan¹ w literaturze historycznej. Wielokrot-
nie wspominano go w opracowaniach po�wiêconych historii Górnego �l¹ska w koñ-
cu XIX i na pocz¹tku XX w.1 Pisano tak¿e o jego dzia³alno�ci poza �l¹skiem, po-
wsta³y tak¿e jego ca³o�ciowe biografie2. W 1899 r. obroni³ na uniwersytecie
berliñskim pracê doktorsk¹ na temat stosunków gospodarczych w Polsce w XV
i XVI w., pó�niej kilka lat spêdzi³ w pruskim wiêzieniu. Wspó³pracowa³ tak¿e
z Wojciechem Korfantym. Po wyj�ciu z wiêzienia wyjecha³ z Niemiec, ale po woj-
nie wróci³ na �l¹sk. W niniejszym opracowaniu jest przedstawiona jego dzia³al-
no�æ i pogl¹dy w czasie, gdy by³ pos³em do Sejmu �l¹skiego I kadencji w latach
1922�1929.

W wyborach z 24 IX 1922 r. zosta³ wybrany w okrêgu wyborczym z siedzib¹
w Cieszynie3, z ramienia Chrze�cijañskiego Zjednoczenia Ludowego (chadecji).
O jego silnej pozycji w Bloku Narodowym �wiadczy fakt, ¿e klub poselski chade-
cji w g³osowaniu na kandydaturê na stanowisko marsza³ka popar³ Rakowskiego
10 g³osami, 3 g³osy pad³y na K. Wolnego, jeden nie opowiedzia³ siê za ¿adnym
z nich4. Poniewa¿ jednak Rakowskiego nie popar³y kluby Narodowej Partii Robot-
niczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, Korfanty na posiedzeniu klubu chadecji 13 X
1922 r. sk³oni³ pos³ów do poparcia kandydatury Wolnego. Rakowski zosta³ wice-
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marsza³kiem Sejmu, ale ze wzglêdu na z³e stosunki z Wolnym zrezygnowa³ z tej
godno�ci 6 II 1924 r.5

Specyfika ustrojowa województwa �l¹skiego polega³a na jego statusie prawnym.
Maj¹c na uwadze walkê plebiscytow¹ oraz szanuj¹c odrêbno�æ �l¹ska, bêd¹c¹ re-
zultatem wielowiekowej przynale¿no�ci do niemieckiej strefy wp³ywów, Sejm Usta-
wodawczy RP 15 VII 1920 r. uchwali³ pierwsz¹ w niepodleg³ej Polsce ustawê kon-
stytucyjn¹ zawieraj¹c¹ statut organiczny województwa �l¹skiego6. Rakowski
pracowa³ nad projektem statutu organicznego w Polskim Komisariacie Plebiscyto-
wym w Bytomiu, bêd¹c referentem w kwestiach finansowych i walutowych7. Swo-
je stanowisko wobec autonomii �l¹skiej jasno sprecyzowa³ w czasie wyst¹pieñ sej-
mowych na forum parlamentu lokalnego 14 VI 1923, 22 VII 1924 oraz 18 XII 1924 r.
Jego postawê wobec autonomii charakteryzuje nastêpuj¹ca wypowied�: �Uk³ada-
j¹c statut organiczny dla �l¹ska, dalecy byli�my od my�li, aby to mia³ byæ wybieg
taktyczny plebiscytowy dla przynêty g³osów za Polsk¹. D¹¿¹c do unifikacji wszel-
kich dzielnic polskich, jeste�my przekonani, ¿e w interesie ca³ej Polski le¿y, aby
proces unifikacji na �l¹sku dokona³ siê raczej pod parciem wewnêtrznym na �l¹-
sku, a nie by³ narzucony z zewn¹trz przez organa centralne. I dlatego uwa¿amy au-
tonomiê �l¹sk¹ wprawdzie za formê przej�ciow¹, ale na d³u¿szy okres niezbêdn¹
i po¿yteczn¹�8. By³a to wa¿na deklaracja polityczna Rakowskiego. Na 98. posie-
dzeniu Sejmu �l¹skiego ponownie wyst¹pi³ jako zwolennik statutu organicznego9.
Na ten temat wypowiada³ siê 18 XII 1924 r. z trybuny sejmowej: �Stoimy na grun-
cie, ¿e autonomia obowi¹zywaæ winna, a je¿eli mia³aby ulec jakim� zmianom, to
nie w innym porz¹dku, jak tylko takim, jaki w naszej konstytucyjnej ustawie jest
przewidziany. To znaczy, ¿e ¿adne zmiany nie powinny zachodziæ bez zgody Sej-
mu �l¹skiego�10. Czêsto podkre�la³, ¿e wszelkie nowelizacje ustawy autonomicz-
nej powinny byæ akceptowane przez Sejm �l¹ski. Wypowiedzi jego �wiadcz¹, ¿e
by³ zdecydowanym zwolennikiem funkcjonowania autonomii �l¹skiej, która by³a
po¿yteczna dla mieszkañców tej jednostki administracyjnej. W�ród spraw organi-
zacyjno-technicznych, maj¹cych istotne znaczenie dla autonomicznego wojewódz-
twa, by³y czêste spotkania i konferencje pos³ów Sejmu �l¹skiego z czynnikami cen-
tralnymi w kwestii znalezienia modus vivendi na drodze ku integracji autonomicznej
jednostki administracyjnej z pañstwem polskim. Komisja legislacyjna I Sejmu �l¹-
skiego pod kierownictwem Rakowskiego odby³a kilka posiedzeñ z rz¹dem II RP
w Warszawie pod przewodnictwem prof. Stanis³awa Kasznicy w sprawie realizacji
konstytucji �l¹skiej11. Te spotkania nie przynios³y oczekiwanych efektów. Rakow-

Witold Marcoñ

5 Sprawozdanie stenograficzne (dalej: spr. sten.) z 2. posiedzenia (dalej: pos.) I Sejmu �l¹skiego
(dalej: S�) z 13 X 1922, szpalta (dalej: szp.) 27�28; Protokó³ nr 5 z posiedzenia Bloku Narodowego
z 13 X 1922; Spr. sten. z 76. pos. I S� z 6 II 1924, szp. 3.

6 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Dz.U. RP) 1920, nr 73, pozycja (dalej: poz.) 497.
7 K. Rakowski, Walka o Górny �l¹sk, Miko³ów 1920, s. 132�133.
8 Spr. sten. z 51. pos. I S� z 14 VI 1923, szp. 23�24.
9 Spr. sten. z 98. pos. I S� z 22 VII 1924, szp. 11.
10 Spr. sten. ze 107. pos. I S� z 18 XII 1924, szp. 19.
11 Sejm �l¹ski. Sk³ad Sejmu i jego dotychczasowa dzia³alno�æ, Katowice [ok. 1930], s. 15�16.
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ski opowiada³ siê za uchwaleniem ustawy o wewnêtrznym ustroju województwa
�l¹skiego (konstytucja �l¹ska)12. Uwa¿a³ konstytucjê �l¹sk¹ za istotn¹ na drodze
ugruntowania i rozbudowania autonomii �l¹skiej. Rozbie¿no�ci wynikaj¹ce z in-
terpretacji statutu organicznego nie pozwoli³y na uchwalenie do koñca kadencji
I Sejmu �l¹skiego ustawy ustrojowej, o któr¹ zabiega³ Rakowski, stoj¹c na gruncie
poszanowania autonomii �l¹skiej. Jednocze�nie opowiada³ siê za ujednoliceniem
przepisów w autonomicznym organizmie z pañstwem polskim.

Proces unifikacji nastêpowa³ w przypadku gdy ustawodawca lokalny wydawa³
ustawy dotycz¹ce autonomicznego terenu, lecz w niektórych artyku³ach powo³y-
wa³ siê na rozwi¹zania ogólnopolskie. �l¹skie w³adze ustawodawcze przejmowa³y
w du¿ej czê�ci normy ogólnopolskie w p³aszczy�nie rozwi¹zañ ustawodawczych.
Na�ladownictwo przejawia³o siê g³ównie w p³aszczy�nie organizacyjno-technicz-
nej autonomicznych w³adz wojewódzkich. Obejmowa³o to wiele spraw takich, jak
struktura �l¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego, który starano siê zbudowaæ na wzór
naczelnych organów administracji, czy sprawy zwi¹zane z wysoko�ci¹ diet posel-
skich. To ostatnie zagadnienie uregulowane zosta³o ustaw¹ Sejmu �l¹skiego z 20 XII
1922 r. w sprawie diet i kosztów podró¿y urzêdników i funkcjonariuszy wojewódz-
twa �l¹skiego13. Projekt powy¿szej ustawy przygotowa³a komisja bud¿etowa. Spra-
wozdawca tej¿e komisji K. Rakowski stwierdzi³: �Ustawa, któr¹ komisja bud¿eto-
wa przedk³ada dzi� Sejmowi w kwestii ustalenia bytu urzêdników, jest �ci�le
zastosowana do ¿yczeñ Sejmu, wytwarzanych ju¿ kilkakrotnie w uchwa³ach, aby
urzêdnicy mieli pensje takie, jak pobieraj¹ w innych dzielnicach Polski�14. Pos³o-
wie poparli wywody przewodnicz¹cego tej komisji. W art. 2 powy¿szej ustawy
okre�lono, ¿e podstaw¹ do ustalenia wysoko�ci diet dla urzêdników i funkcjona-
riuszy województwa �l¹skiego bêd¹ rozporz¹dzenia Rady Ministrów wydane dla
urzêdników Rzeczypospolitej. Tego rodzaju ustawy i rozporz¹dzenia �wiadczy³y
o atrakcyjno�ci wzorów ogólnopolskich.

Statut organiczny nie podejmowa³ spraw z dziedziny wojskowo�ci, gdy¿ podle-
ga³y one ustawodawcy centralnemu. Pos³owie Sejmu �l¹skiego, ju¿ w czerwcu
1923 r. zainteresowani unifikacj¹ prawn¹ tego terenu z pañstwem polskim, zajêli
siê dziedzin¹, która nie podlega³a ich kompetencjom w my�l ustawy autonomicz-
nej. Rakowski zg³osi³ wniosek legislacyjny o przymusowej s³u¿bie wojskowej, który
by³ rozpatrywany na 51. posiedzeniu Sejmu �l¹skiego 14 czerwca 1923 r. W tym
wniosku by³a zawarta rezolucja: �Wysoki Sejm zechce ustaliæ nastêpuj¹c¹ rezolucjê:
Wzywa siê p. Wojewodê, aby niezw³ocznie zwróci³ siê do Rz¹du w Warszawie
o rozci¹gniêcie na Województwo �l¹skie mocy obowi¹zuj¹cej ustawy w przedmio-
cie przymusowej s³u¿by wojskowej�15. Motywacj¹ tego¿ wyst¹pienia by³ czas, kiedy
nastêpowa³ pobór rekruta. Sejm Ustawodawczy postanowi³ 6 VII 1920 r. zwolniæ �l¹-
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zaków z obowi¹zku s³u¿by wojskowej na okres 8 lat16. Pos³owie w wiêkszo�ci opo-
wiedzieli siê za przyjêciem rezolucji przygotowanej przez Rakowskiego17. Tym
samym parlamentarzy�ci lokalnego Sejmu �l¹skiego zobowi¹zali wojewodê Anto-
niego Schultisa do poczynienia takich zabiegów, aby czynniki centralne ujednoli-
ci³y przepisy wojskowe na obszarze ca³ego pañstwa. Prezydent Stanis³aw Wojcie-
chowski og³osi³ ustawê z dnia 6 V 1924 r. o stosowaniu na obszarze województwa
�l¹skiego wszystkich dotychczasowych ustaw w sprawach wojskowych18. Sta³a siê
ona zasadniczym uporz¹dkowaniem powy¿szej dziedziny w autonomicznym orga-
nizmie. Pe³na integracja województwa �l¹skiego z reszt¹ kraju w zakresie wojsko-
wo�ci rozpoczê³a siê po 6 V 1924 r. i szybko postêpowa³a dziêki inicjatywie Ra-
kowskiego.

Rozbudowa sieci kolejowej na Górnym �l¹sku i �l¹sku Cieszyñskim dotyczy
okresu miêdzywojennego, gdy województwo �l¹skie posiada³o autonomiê. Temat
kolejowy okaza³ siê bardzo wa¿ny dla wewnêtrznej integracji województwa �l¹skie-
go. Odczuwalny by³ brak po³¹czeñ pomiêdzy obydwiema czê�ciami województwa:
cieszyñsk¹ i górno�l¹sk¹. Zakres dzia³alno�ci Sejmu �l¹skiego w dziedzinie usta-
wodawstwa kolejowego zawarty by³ w art. 4 pkt 13 statutu organicznego o kole-
jach drugo- i trzeciorzêdnych (lokalnych). Ponadto w art. 11 ustawa autonomiczna
stwarza³a szansê na po³¹czenie administracji kolejowej województwa �l¹skiego
z obszarem RP. Od pocz¹tku dzia³alno�ci Sejmu �l¹skiego podejmowano na jego
forum problematykê kolejow¹ w województwie �l¹skim. Ju¿ w listopadzie 1922 r.
powsta³y dwa wnioski: pierwszy ks. Eugeniusza Brzuski w sprawie budowy kolei
Ustroñ�Wis³a�Istebna�Milówka19 oraz drugi, podobny, Jana Szu�cika20. Obydwo-
ma wnioskami zajmowa³a siê komisja bud¿etowa Sejmu. Sprawa ta znalaz³a siê
w porz¹dku obrad 23 XI 1922 r.21 Referentem obu wniosków w imieniu komisji
bud¿etowej by³ Rakowski. Warto zwróciæ uwagê, ¿e parlament lokalny nie posia-
da³ kompetencji z zakresu budowy kolei. Móg³ zwracaæ siê do w³adz ogólnopol-
skich w formie rezolucji, aby przyczyni³y siê do rozbudowy sieci kolejowej, do in-
tegracji wewnêtrznej województwa �l¹skiego, a tak¿e do lepszych po³¹czeñ z reszt¹
kraju. Rakowski inicjatywê pos³ów wywodz¹cych siê ze �l¹ska Cieszyñskiego,
ks. E. Brzuski i J. Szu�cika, uzna³ za istotn¹. Stwierdzi³: �Nie ulega ¿adnej w¹tpli-
wo�ci, ¿e s¹ to po³¹czenia kolejowe, które s¹ niezbêdne dla prawid³owego obiegu
zarówno ruchu towarowego, jak i osobowego na terytorium górno�l¹skiem. S¹ one
tym bardziej potrzebne, ¿e maj¹ s³u¿yæ jako arterie ³¹cz¹ce �l¹sk Cieszyñski ze �l¹-
skiem Górnym. Do�æ powiedzieæ, ¿e 7 czy 8 godzin trwa dzi� podró¿ z Katowic
do Cieszyna. Jest to bardzo niewygodne, trzeba siê kilkakrotnie przesiadaæ, tego
wszystkiego by siê uniknê³o przez wybudowanie kolei ³¹cz¹cych�22. Opowiada³ siê
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za tym, aby w³adze centralne zechcia³y siê zaj¹æ przedstawionym projektem, istot-
nym dla województwa �l¹skiego. Parlamentarzy�ci Sejmu �l¹skiego uchwalili 8 XII
1925 r. dwa akty prawne jako centralne projekty rz¹dowe: 1) ustawê o budowie
kolei normalnotorowej Ustroñ�Wis³a�G³êbce23, 2) ustawê o budowie kolei normal-
notorowej Chybie�Skoczów24.

Kolejnym istotnym czynnikiem przenikania ustawodawstwa ogólnopolskiego do
województwa �l¹skiego by³o wprowadzenie na tym terenie waluty polskiej jako �rod-
ka p³atniczego. W pierwszej po³owie 1920 r. przeprowadzono wymianê koron
austriackich na marki polskie na �l¹sku Cieszyñskim25. Wprowadzenie waluty pol-
skiej jako �rodka p³atniczego na terenie województwa �l¹skiego nale¿a³o do kom-
petencji organów centralnych pañstwa polskiego. Warto zwróciæ uwagê, ¿e inicja-
tywa unifikacji obiegu pieni¹dza w II RP wysz³a od Sejmu �l¹skiego. Sprawozdania
stenograficzne i druki sejmowe dowodz¹, ¿e pos³owie polscy d¹¿yli do ustanowie-
nia polskiego �rodka p³atniczego na obszarze autonomicznego organizmu. Rakow-
ski zg³osi³ wniosek o wybranie komisji walutowej. Postulowa³ ponadto: �g³osowa³-
bym w ka¿dej chwili za wprowadzeniem marki polskiej na Górny �l¹sk, osobi�cie
zastrzegaj¹c, aby ta marka polska by³a zarazem odpowiednikiem dobrych rz¹dów�26.
Naczelnik Wydzia³u Skarbowego �l¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego w listopadzie
1922 r. zg³osi³ wniosek rz¹dowy wypowiedzenia waluty niemieckiej w czasie obrad
plenarnych Sejmu �l¹skiego27. Ten wniosek zosta³ poparty przez sekretarza komi-
sji walutowej Rakowskiego na tym¿e posiedzeniu28. Komisja walutowa, kierowa-
na na prze³omie lat 1922�1923 przez Wojciecha Korfantego, przy udziale czynni-
ków centralnych przyczyni³a siê do zaprowadzenia marki polskiej w górno�l¹skiej
czê�ci województwa jako legalnego �rodka p³atniczego. Komisja ta podziela³a po-
gl¹d przedstawiany przez Antoniego Pawlitê29. Aby wprowadziæ do obiegu polski
�rodek p³atniczy, w³adze II RP musia³y respektowaæ art. 306 pkt 2 konwencji ge-
newskiej, która obowi¹zywa³a na Górnym �l¹sku. Zapis tego artyku³u by³ nastêpu-
j¹cy:

�2. � Rz¹d polski bêdzie móg³ jednak¿e zaprowadziæ jeszcze przed up³ywem
tego okresu piêtnastoletniego, zamiast waluty niemieckiej, walutê polsk¹, bêd¹c¹
w obiegu w chwili tej zmiany. Zmiana waluty mo¿e jednak¿e nast¹piæ tylko z pierw-
szem dniem miesi¹ca i winna byæ og³oszona przynajmniej dziesiêæ miesiêcy na-
przód w �Monitorze Polskim�; Rz¹d niemiecki winien byæ o tem natychmiast uwia-
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26 Spr. sten. z 6. pos. I S� z 22 X 1922, szp. 11.
27 Spr. sten. z 14. pos. I S� z 27 XI 1922, szp. 5.
28 Ibidem, szp. 5�10.
29 Druki sejmowe: 6/I S�, 10/I S�, 62/I S�.



738

domiony�30. Na posiedzeniu Sejmu �l¹skiego 27 XI 1922 r. ³¹cznie z uchwaleniem
wniosku rz¹dowego w sprawie zaprowadzenia w górno�l¹skiej czê�ci wojewódz-
twa �l¹skiego waluty polskiej powziêto nastêpuj¹ce rezolucje:

1. �Sejm �l¹ski wyra¿a sw¹ zgodê na zaprowadzenie w górno�l¹skiej czê�ci
Województwa �l¹skiego waluty polskiej stosownie do postanowieñ art. 306 punkt 2
polsko-niemieckiej Konwencji zawartej w Genewie w dniu 15 maja 1922 r. i na
og³oszenie tej zmiany waluty z dniem 1 grudnia 1922 r.�

2. �Rezolucja powy¿sza nie zmienia w niczym atrybucji Rady Wojewódzkiej
zastrze¿onej w art. 9 ustawy konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r. (zawieraj¹cej
statut organiczny województwa �l¹skiego) co do ustalenia sposobów przej�cia na
walutê polsk¹�31.

Zygmunt Jastrzêbski, minister skarbu w rz¹dzie W³adys³awa Sikorskiego, opra-
cowa³ rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 21 XII 1922 r. w przedmiocie zaprowa-
dzenia waluty polskiej32. Paragraf 1 tego¿ rozporz¹dzenia okre�la³: �Postanawia siê
zaprowadziæ z dniem 1 listopada 1923 r. w górno�l¹skiej czê�ci Województwa �l¹-
skiego w miejsce waluty niemieckiej walutê polsk¹, jako jedyny prawny �rodek p³at-
niczy�33. Nastêpca Jastrzêbskiego na stanowisku ministra skarbu, W³adys³aw Grab-
ski, ustanowi³ 12 II 1923 r. markê polsk¹ równorzêdnym �rodkiem p³atniczym
z mark¹ niemieck¹ w górno�l¹skiej czê�ci województwa �l¹skiego34. Wojewoda �l¹-
ski Antoni Schultis wyda³ rozporz¹dzenie 10 III 1923 r. na podstawie wy¿ej wy-
mienionego ogólnopolskiego aktu prawnego35. Rozporz¹dzenie to normowa³o sy-
tuacjê walutow¹ na Górnym �l¹sku w okresie przej�ciowym. Pod koniec 1923 r.
marka polska sta³a siê legalnym �rodkiem p³atniczym na Górnym �l¹sku. Konwencja
genewska nie stanowi³a w tym przypadku bariery, wrêcz przeciwnie � umo¿liwia³a
wprowadzenie polskiego pieni¹dza na obszarze objêtym zasiêgiem przez pañstwo
polskie. Wprowadzenie waluty polskiej odby³o siê bez trudno�ci, poniewa¿ marka
niemiecka w tym czasie uleg³a dewaluacji.

Przebudowê stosunków agrarnych w województwie �l¹skim utrudnia³y, mimo
formalnej suwerenno�ci pañstwa polskiego nad tym terytorium, postanowienia ar-
tyku³ów 1, 12, 13, 15 i 25 konwencji genewskiej. Regulacje centralne dotycz¹ce
reformy rolnej wchodzi³y na teren �l¹ska Cieszyñskiego automatycznie, poniewa¿
uk³ad genewski wi¹za³ prawnie tylko czê�æ górno�l¹sk¹ autonomicznego organi-
zmu. Dlatego integracja wewn¹trzwojewódzka w tej materii by³a utrudniona.
W art. 1 § 1 konwencji pañstwo polskie zosta³o zobowi¹zane do zachowania w gór-
no�l¹skiej czê�ci województwa niemieckiego ustawodawstwa agrarnego na okres
lat 15. Wprawdzie w § 2 zaznaczono, ¿e przed up³ywem tych lat wolno by³o II RP
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30 Polsko-niemiecka konwencja górno�l¹ska zawarta w Genewie 15 V 1922 r., Genewa 1922, s. 71.
31 Spr. sten. z 14. pos. I S� z 27 XI 1922, szp. 8�10.
32 Dz.U. RP 1922, nr 115, poz. 1038; Monitor Polski (dalej: MP) 1922, nr 294, s. 1; D ¹ b r o w -
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739

zast¹piæ obowi¹zuj¹ce normy prawne ustanowione przez zaborcê ustawodawstwem
obowi¹zuj¹cym na terytorium Polski, jednak¿e powinno ono zachowaæ materialn¹
tre�æ prawa istniej¹cego. Taki zapis oznacza³, ¿e nie wolno by³o ograniczaæ oby-
watelom Górnego �l¹ska praw, które im przys³ugiwa³y na mocy ustawodawstwa
niemieckiego i pruskiego. W przeciwnym razie przedstawiciel Niemiec móg³ zg³a-
szaæ skargi do Miêdzynarodowego Trybuna³u Sprawiedliwo�ci w Hadze. Takie po-
stanowienia stwarza³y skuteczn¹ tamê, chroni¹c¹ niemieck¹ w³asno�æ obszarnicz¹
przed wyw³aszczeniem na cele reformy rolnej. Artyku³ 12 uk³adu genewskiego sta-
nowi³, ¿e w³adze polskie mog³y wyw³aszczyæ w³a�cicieli dóbr ziemskich obejmu-
j¹cych przynajmniej 100 ha u¿ytków rolnych, je�li nale¿a³y do obywateli niemiec-
kich, nieposiadaj¹cych prawa zamieszkania w górno�l¹skiej czê�ci województwa,
b¹d� do towarzystw kontrolowanych przez obywateli niemieckich. Wyw³aszczenie
mog³o obj¹æ nie wiêcej ni¿ jedn¹ trzeci¹ u¿ytków rolnych podlegaj¹cych wyw³a-
szczeniu w my�l art. 13 konwencji genewskiej. Artyku³y 15 i 25 tego¿ uk³adu do-
tyczy³y toku postêpowania wyw³aszczeniowego. Problem reformy rolnej w woje-
wództwie �l¹skim zosta³ ju¿ poruszony w literaturze36. Ogólnopolska ustawa z 15 VII
1920 r. o wykonaniu reformy rolnej obowi¹zywa³a tylko na �l¹sku Cieszyñskim.
Przepisy konwencji genewskiej nie zezwala³y na realizacjê tej regulacji centralnej
w górno�l¹skiej czê�ci województwa37, gdzie pocz¹tkowo obowi¹zywa³a niemiec-
ka ustawa osadnicza z 1919 r., a w czê�ci cieszyñskiej ustawodawstwo ogólnopol-
skie. Niew¹tpliwie utrudnia³o to wewnêtrzn¹ integracjê autonomicznego organizmu
w zakresie parcelacji. Nie sprzyja³o tak¿e spójno�ci przepisów prawnych obowi¹-
zuj¹cych w województwie �l¹skim i w reszcie kraju. Nie odpowiada³o to zamie-
rzeniom ludno�ci górno�l¹skiej, która oczekiwa³a na wdro¿enie akcji parcelacyj-
nej. Pos³owie Sejmu �l¹skiego pod wp³ywem owych nastrojów zwracali uwagê na
wydanie przez parlament ogólnopolski aktu prawnego, który zaspokaja³by oczeki-
wania mieszkañców Górnego �l¹ska. Ju¿ 17 X 1922 r. na forum Sejmu �l¹skiego
wp³yn¹³ wniosek zg³oszony przez pos³a ks. Eugeniusza Brzuskê, przedstawiciela
Chrze�cijañskiej Demokracji, postuluj¹cy niezw³oczne wydanie przez Sejm RP usta-
wy o osadnictwie38. Komisja agrarna Sejmu czêsto zajmowa³a siê wprowadzeniem
reformy rolnej na polskim Górnym �l¹sku. Ze sprawozdania tej¿e komisji z 13 II
1924 r. wynika, ¿e odbywa³y siê narady z udzia³em pos³ów Sejmu �l¹skiego w Mi-
nisterstwie Reform Rolnych w Warszawie. Ustalono w sprawie reformy rolnej na
Górnym �l¹sku nastêpuj¹ce wnioski:
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36 Historia pañstwa i prawa Polski 1918�1939, red. F. Ryszka, cz. I, Warszawa 1962, s. 323, 340,
347�348; J.J. K o w a l c z y k, Parcelacja na �l¹sku, Katowice 1924; Landau, Tomaszewsk i, op.
cit., t. 2: Od Grabskiego do Pi³sudskiego. Okres kryzysu poinflacyjnego i o¿ywienia koniunktury
1924�1929, Warszawa 1971, s. 125�132; K. R a k o w s k i, Reforma rolna na Górnym �l¹sku, Kato-
wice 1925; F. S e r a f i n, Wie� �l¹ska w latach miêdzywojennych, Katowice 1977, s. 66�110; idem,
Z zagadnieñ unifikacji rolnictwa �l¹skiego i spo³eczno-zawodowej integracji ludno�ci rolniczej (Zie-
mie �l¹skie w granicach II Rzeczypospolitej. Procesy integracyjne, red. F. Serafin, Katowice 1985,
s. 54�58).

37 Kowalczyk, op. cit., s. 8�10; Se ra f i n, Wie� �l¹ska..., s. 67, 84�85; idem, Z zagadnieñ..., s. 56.
38 S e r a f i n, Wie� �l¹ska..., s. 85.
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1. �Uznano sprawê za nag³¹.
2. Wprowadzenie polskiej ustawy o reformie rolnej w jej obecnej postaci uzna-

no za nieodpowiednie.
3. Uznano za konieczne przystosowanie odno�nego ustawodawstwa do przyjê-

tych przez Polskê zobowi¹zañ traktatu genewskiego (art. 1 § 2 ust. 1 zdanie 2 i ust. 2
ad 20).

4. Uznano za wskazane przyst¹piæ niezw³ocznie do opracowania odpowiedniej
noweli do niemieckiego prawa osadniczego, zachowuj¹c jego tre�æ materialn¹
w punktach objêtych traktatem genewskim, za� przepisy administracyjno-procedu-
ralne, jako niestosuj¹ce siê do Pañstwa Polskiego, zast¹piæ nowemi w my�l paragr.
2 art. 1 Konwencji Genewskiej.

5. Dr Rakowski, jako przedstawiciel Komisji Agrarnej, o�wiadczy³, ¿e kiero-
wany wzglêdami na dobro publiczne Sejm �l¹ski nie bêdzie czyni³ ¿adnych trud-
no�ci natury kompetencyjnej, ¿e wszelako by³oby po¿¹dane, aby na organizacjê
i bieg reformy rolnej Sejm �l¹ski posiada³ wp³yw analogiczny jak Sejm Rzeczypo-
spolitej na terenie poza �l¹skiem. Przedstawiciele w³adz centralnych pogl¹d ten
zaakceptowali, w wyniku czego ustalono, ¿e:

6. Opracowanie odno�nej noweli do niemieckiego prawa osadniczego, która
przed³o¿ona bêdzie cia³om ustawodawczym Rzeczypospolitej, odbêdzie siê w �cis-
³ym kontakcie z przedstawicielstwem Sejmu �l¹skiego, tj. Komisj¹ Agrarn¹�39.

Kazimierz Rakowski stwierdzi³: �Wzgl¹d ogólno-polityczny, przemawiaj¹cy za
unifikacj¹ prawodawstwa na ca³ym terenie ziem Rzeczypospolitej, oraz liczne
a powa¿ne wzglêdy inne przemawia³yby za zniesieniem niemieckiej ustawy o osad-
nictwie�40. W wyniku uzgodnieñ parlament ogólnopolski dokona³ nowelizacji prze-
pisów niemieckiej ustawy osadniczej z 1919 r., przystosowuj¹c je do warunków
polskich. 1 VII 1925 r. Sejm RP przyj¹³ ustawê w sprawie zmian i uzupe³nieñ
w obowi¹zuj¹cym w górno�l¹skiej czê�ci województwa �l¹skiego ustawodawstwie
osadniczym41. Strona niemiecka chcia³a utrzymaæ w³asn¹ ustawê osadnicz¹ z 1919 r.
i dlatego wyst¹pi³a ze skarg¹ do Miêdzynarodowego Trybuna³u Sprawiedliwo�ci
w Hadze na wprowadzenie polskiego ustawodawstwa w górno�l¹skiej czê�ci auto-
nomicznego organizmu, lecz nie osi¹gnê³a oczekiwanego rezultatu42. Dopiero
wyga�niêcie konwencji genewskiej przy�pieszy³o parcelacjê na wsi górno�l¹skiej.
28 XII 1925 r. Sejm uchwali³ drug¹ ustawê o wykonaniu reformy rolnej43. Powy¿-
szy akt prawny obowi¹zywa³ w ca³ym kraju oprócz górno�l¹skiej czê�ci autono-
micznej. Do momentu wyga�niêcia konwencji genewskiej stwarza³o to utrudnienie
w integracji �l¹ska Cieszyñskiego z Górnym, poniewa¿ obowi¹zywa³y ró¿ne prze-
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39 R a k o w s k i, Reforma rolna..., s. 72�73.
40 Ibidem, s. 27.
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pisy dotycz¹ce parcelacji. Rakowski by³ tak¿e przewodnicz¹cym komisji �ledczej
do badania nadu¿yæ urzêdowych w autonomicznym organizmie44. Komisja ta ist-
nia³a od jesieni 1922 do czerwca 1925 r.

Rakowski zg³osi³ dwa wnioski legislacyjne, agrarne, dotycz¹ce kredytów rol-
nych: w 1925 r. zwróci³ siê o wyasygnowanie na cele kredytu rolnego kwoty 250
tys. z³otych45, a w 1926 o 500 tys. z³otych46 dla �l¹skiego Towarzystwa Osadni-
czego na przeprowadzenie reformy rolnej. By³y one przejawem jego aktywno�ci
poselskiej. Pose³ ten zasiada³ w komisji specjalnej (�siedmiu�), która zosta³a wy-
³oniona przez Sejm �l¹ski 24 V 1927 r. na wniosek pos³a Wojciecha Korfantego47.
Komisja ukonstytuowa³a siê w sk³adzie: przewodnicz¹cy � pose³ Stanis³aw Janicki
(Chrze�cijañska Demokracja), sekretarz � Wojciech Korfanty (Chrze�cijañska
Demokracja), referent na posiedzenie plenarne � pose³ Kazimierz Rakowski (Chrze-
�cijañska Demokracja), cz³onkowie-pos³owie: Alfons Kaczmarczyk i Kurt Mayer
(obaj z klubu mniejszo�ci niemieckiej). Przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycz-
nej wystêpowali przeciwko powo³aniu tej komisji, a cz³onkowie Narodowej Partii
Robotniczej, mimo g³osowania za jej powstaniem, odmówili udzia³u w jej pracach
i nie wydelegowali swojego przedstawiciela do sk³adu tej komisji. Komisja spe-
cjalna zajmowa³a siê aktami terroru dokonanymi przez bojówki Zwi¹zku Powstañ-
ców �l¹skich. Chodzi³o w tym przypadku o napad na redaktora naczelnego Kor-
fantowskiej �Polonii�, W³adys³awa Zabawskiego. Chadecja domaga³a siê ust¹pienia
wojewody �l¹skiego Micha³a Gra¿yñskiego, którego obci¹¿a³a za te wypadki. Jed-
nak nie dosz³o do przedstawienia przez Rakowskiego sprawozdania komisji doty-
cz¹cego odwo³ania wojewody, poniewa¿ Sesja Sejmu �l¹skiego zosta³a zamkniê-
ta. Wtedy partia ta podzieli³a siê na dwie grupy: Stanis³awa Janickiego i Wojciecha
Korfantego. Grupa Janickiego, wystêpuj¹ca w Sejmie �l¹skim od sierpnia 1928 r.
pod szyldem Polskiego Stronnictwa Chrze�cijañskiej Demokracji, popiera³a obóz
sanacyjny i jego program48. Do tego ugrupowania nale¿a³ Rakowski i z ramienia
tej partii do koñca pierwszej kadencji Sejmu �l¹skiego bra³ udzia³ w jego pracach.
Uczestniczy³ w 164 posiedzeniach plenarnych, a opu�ci³ 23 posiedzenia tego gre-
mium49. Kazimierz Rakowski by³ aktywnym parlamentarzyst¹, zajmowa³ siê wie-
loma kwestiami. Posiada³ wy¿sze wykszta³cenie i dobre przygotowanie do pracy
w parlamencie jako jeden z nielicznych pos³ów regionalnego parlamentu pierwszej
kadencji.

44 Gazeta Robotnicza, nr 266 z 22 XI 1922, s. 1; spr. sten. ze 119. pos. I S� z 24 VI 1925, szp. 3�9.
45 Druk sejmowy: 682/I S�.
46 Druk sejmowy: 809/I S�.
47 Spr. sten. ze 165. pos. I S� z 24 V 1927 r, szp. 25; Rechowicz, op. cit., s. 142�144.
48 Spr. sten. ze 180. pos. I S� z 1 VIII 1928, szp. 1.
49 S. J a n i c k i, �l¹sk na ³onie macierzy 1922�1928, Katowice 1929, s. 62.


